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Datum

Socialutskottet

2012-04-18

Plats och tid

Socialkontorets sammanträdesrum, Gnosjö Tid 1 3.00-17.25

Beslutande

Birgitta Olsson-Johansson (S), 1:e vice ordförande
Björn Jonasson (KD), ordförande, ers, Johan Malm (C) SS 53-64, SS 67-68
Geert Geelmuyden (FP), 2:e vice ordforande
Margaretha Schneider Persson (M)
Ulf Brandin (S)

Övriga närvarande

Bengt Andersson, socialchef
Anna Engström, individ- och familjeomsorgschef
Sigvard Magnusson, Kamratstödet, Gnosjö $ 58
Asa Wallesjö, sekreterare

Justerare

Margaretha Schneider Persson

Justeringens plats och tid

Socia konto r et 20 1 2-04 -30

SS 59-61, S 67, S 71

I

Underskrifter
Paragrafer

Socialchef

1:e vice ordförande

&lq,Vd fhfln Å ta'?2x2'{)
ä''å'{/ä'ii"'-j;;;.;;

f

*raryure*.dcbvti/er ft.rese.n

Justerare

ss 53-71

.

Margaretha Sch neider Persson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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SAI,I MANTNÄOESPNOTO KOLL
Datum

Socialutskottet

2012-04-18

Dnr 3

s53

Fastställande av föred rag ni ngsl ista
Socialutskottet beslutar
att fastställa ftiredragningslistan med ft lj ande åindringar:

Tillkommande ärenden:
Återbesättning av tjåinst - assistent på socialkontoret,
Studiebesök av Anyksciai kommun, Litauen,
Ansökan om stimulansbidrag ftir att forbereda och utveckla valfrihetssystem
enligt LOV.
Utgående åirenden:
Resursfordelningssystem.

Expedieras

Akten

till

4(22)
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Datum

Socialutskottet

2012-04-18

Dnr 4

s54

lndividärenden
Ärendet är sekretessbelagt enligt 26kap 1 $
sekretesslagen (SFS 2009 :400).
Besluten frrvaras på socialkontoret.

Expedieras

ALlen

till

I

st offentlighets- och
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Datum

Socialutskottet

2012-04-18

Dnr 2012-00007

s55

Budgetuppföljning
Budgetuppftiljning per den 2012-03-31visar ett underskott på
minus 3133,1tkr varav:

. Socialfiirvaltningen gemensamt 0 tkr
. Arbetsmarknadsenheten +18,9 tkr
. Individ- och familjeomsorgen -1349,3 tkr
. Handikappomsorgen -t422,4 tkr
. Äldreomsorgen
-361,4 tkr
Prognosen ftir individ- och familjeomsorgen, samt handikappomsorgen som
avser 2012 är -5T70,0 tkr respektive -3770,0 tkr.
Den sammanlagdaprognosen ftir socialftirvaltningen,2012 är -8 940,0 tkr.

Socialutskottet beslutar
attlägga den ekonomiska rapporten till handlingarna.

Expedieras

Akten

till

6(22)
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SAM MANTRÄOCSP NOTO KOLL
Datum

Socialutskottet

2012-04-18

Dnr 2008-001 14

s56

Komplettering av beslut från socialutskottet 2012-03-21

s35
Socialutskottet 2012-03 -2 I $ 3 5, ft)reslog kommunstyrelsen att besluta
om timersättning lor LOV-utftrare under 2012.
Beslutet ftirtydligas här med att ersättningen skall gälla fran och med
2012-01 -01 till och med 2012-12-31.

Socia I utskottet fö res lå r kom m u nstyre lse n bes I uta
att timersättning avseende interna LOV-utftirare fastställs till 380 kr/timme,
ftir både omvårdnad och service fran och med2012-01-01 till och med

20r2-r2-3T.
att timersättning avseende externa LOV-utforare fastställs till 367 kr/timme
ftir omvårdnad och 291krltimme lor service från och med 2012-01-01 till

och med 2012-12-31.

Expedieras

till

Kommunstlrelsen
Förvaltningsekonom

ALlen

7(22)
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SAM MANTRADESPROTO KOLL
Datum

Socialutskottet

2012-04-18

Dnr 201 2-00066

s57

Besparingar i 2012 års budget för socialförvaltningen
Socialchef Bengt Andersson ftiredrar ärendet ftr socialutskottet.
Föreligger socialchefens siunmanställning av socialforvaltningens ft)rslag
på besparingar i2012 års budget, daterad 2012-03-20.

Socialutskottet besl utar
att godkiinna socialchefens sammanställning av socialftirvaltningens florslag
på besparingar i2012 års budget.

Expedieras

till

Socialchef
Förvaltningsekonom

Akten

8(22)
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Datum

Socialutskottet

2012-04-18

Dnr 2012-00074

s58

Skogslag inom missbruksvården
Socialchef Bengt Andersson och Sigvard Magnusson fran Kamratstödet
Gnosj ö, ekonomiska ftirening presenterar proj ektet.

Föreligger socialchefens skrivelse, daterad 2012-03 -10.

Socialutskottet besl utar
att starta upp en lorsöksverksamhet i tre månader med praktiskt
naturvårdsarbete i ett så kallat Skogslag via avtal med Kamratstödet Gnosjö,
ekonomiska ftirening, med start 2012-04-23,
att finansiera fiirsöksverksamheten inom ramen fiir befintlig budget
missbruksvård,

ftr

att betala ersättning ftir utrustning/arbetskläder med ett engångsbelopp på
12 000 kr, samt

attbetala ersättning månadsvis i ftirskott
ekonomiska ftirening.

Expedieras

till

Individ- och familjeomsorgen
Socialchef
Förvaltningsekonom

Akten

till

Kamratstödet Gnosjö,

e(22)

€SGNoslÖ
Gl kommun

Sida

SAM MANTRÄO CSPROTOKOLL

10(22)

Datum

Socialutskottet

2012-04-18

Dnr 2012-00073

s5e

Från försörjningsstöd till anställning
Individ- och familjeomsorgschef Anna Engström ftiredrar iirendet ftir
socialutskottet.
För att minska utanfi)rskap och behov av forsörjningsstöd ft)reslås att Gnosjö
kommun anställer personer som uppburit fiirsörjningsstöd under låingre tid,
eller som riskerar att bli langvarigl bidragsberoende. Syftet åir att fiirbättra
den enskildes möjlighet till anställning på den ordinarie arbetsmarknaden,
alternativt bli berättigad till a-kassa. Förutom vinsterna ftir den enskilde och
dennes familj åir syftet attpä sikt minska kommunens kostnader ftir
ftirsörjningsstöd.

Föreligger individ- och familjeomsorgschefen, Anna Engström och
arbetsmarknadsenhetens chef Elisabeth Anderssons skrivelse i ärendet.
Bilaga. Prognos avseende kostnader/vinster.

Socialutskottet beslutar
att till kommunstyrelsen ftireslå

att av dem som uppbåir ftirsörjningsstöd
erbjuds 1 0 personer/år anställning via kommunens arbetsmarknadsenhet,

att ftirsörjningsstödet lor de personer som erhåller anställning ftlrs över
arbetsmarknadsenhetens konto ftir anställningar, samt

till

att medel avseende ytterligare kostnader tillskjuts från kommunstyrelsen.

Expedieras

till

Kommunstyrelsen
Individ- och familjeomsorgschef
Arbetsmarknadsenhetens chef

Alilen
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G7 kommun

Sida

SAM MANTRÄO CSP NOTOKOLL
Datum

Socialutskottet

2012-04-18

Dnr 201 1-00149

s60

rapport- Oppenvårdsi nsatser och förebyg gande
insatser inom missbruksvården
Del

Socialchef Bengt Andersson och individ- och familjeomsorgschef Anna
Engström ftiredrar ärendet.

Föreligger socialchefens delrapport och individ- och familjeomsorgschefens
skrivelse angående Socialmedicinska mottagningen/Galaxen-ungdomsteam
mot droger, daterad 2012-04-lI.

Socialutskottet beslutar
att lägga delrapporten och öppenvardsskrivelsen

Expedieras
Socialchef

till

Individ- och familjeomsorgschef
Akten

till

handlin garna.
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Dnr 201 2-00084
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Avtalsmal I för förebyg gande öppenvårds i nsatser i nom
missbruks- och psykiatrivården
Individ- och familjeomsorgschef Anna Engström föredrar ?irendet.
Föreligger individ- och familjeomsorgschefens ftirslag
öppenvardsinsatser enligt 4kap 1 $ socialtjiinstlagen.

till artalsmall ftir

Socialutskottet beslutar
att godkiinna ftireliggande forslag
enligt 4kap 1 $ socialtjänstlagen.

Expedieras till
Socialchef
Individ- och familjeomsorgschef

Akten

till avtalsmall ftir öppenvårdsinsatser

12(22)
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G7 kommun
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SAMMANTRÄOCSPNOTOKOLL
Datum

Socialutskoftet

2012-04-18

Dnr 2012-00072

s62

Nationalparkens dag Store Mosse 27 ma12012 socialtjänstens medverkan
Socialchef Bengt Andersson fiiredrar ärendet ftir socialutskottet.
Ärendet åir sekretessbelagt enligt 26kap
sekretesslagen (SFS 2009:400).
Besluten ftirvaras på socialkontoret.

Expedieras

till

Socialchef
Förvaltningsekonom

Akten

I

$ 1 st offentlighets- och
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SAM MANTRÄOCSPROTOKOLL
Datum

Socialutskottet

S

2012-04-18

63

Dnr2012-00046

Lokalöversyn inom socialförvaltningen
Socialchef Bengt Andersson ftiredrar ärendet for socialutskottet.

Kommunaliseringen av hemsjukvården 2013 medfor att lokaler ftir
hemsjukvarden samlokaliseras med den övriga kommunala hälso- och
sjukvården på Rosendal. Detta forutsätter viss ombyggnation av befintliga
lokaler på Rosendal.

Socialutskottet besl utar
att rekommendera kommunstyrelsen besluta att godkåinna framtaget ft)rslag
till ombyggnation med kostnadskalkyl av Rosendal inftir kommunaliseringen
av hemsjukvården 2013, samt
att hyreskostnaden ft)r hemsjukvården skall finansieras med de medel som
ftirs över till kommunen via skattevåixlingen.

Expedieras

till

Kommunstyrelsen
Socialchef
Förvaltningsekonom

Akten
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SAM MANTRADESPROTOKOLL
Datum

Socialutskottet

2012-04-18

Dnr 2012-00056

s64

Pensionsavtalet 80-90-1 00- avtalets tillämpning inom
socialförvaltningen
Socialutskottet beslutade 2012-03-21 S 37, att socialutskottets ledamöter
skulle diskutera avtalet i respektive partigrupp och att åirendet skulle
hiinskjutas till sammanträd et 20 12-04 -l 8.

Utskottet diskuterar pensionsavtalet.
Föreligger Gnosj ö kommuns pensionspolicy, daterad 2012-02-23

.

Socialutskottet beslutar
att fiireslå kommunstyrelsen besluta att pensionsaltalet "80-90-100" skall
kunna till?impas enhetligt inom alla ftirvaltningar och gälla samtliga
yrkesgrupper.

Expedieras

till

Socialchef
Kommunstyrelsen

Akten

15(22)
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Datum

Socialutskottet

2012-04-18

Dnr 2012-00080

s65

Ansökan om stimulansbidrag för att förbereda och
utveckla valfrihetssystem enligt LOV
Under 2008-2010 har Socialstyrelsen ftirdelat medel till kommuner ftir att
ftirbereda och utveckla valfrihetssystem inom kommunens insatser fiir äldre
och for personer med funktionsnedsättning.
Regeringen vill fortsätta att stödja fiirberedelse och utveckling av
valfrihetssystem under ånen 20 12-20 1 4 under ftirutsättning att riksdagen
beviljar medel till detta.

Föreligger socialchefens ansökan, daterad 2012-04-13.

Socialutskottet besl utar
i stimulansbidrag fijr att ft)rbereda och
utveckla valfrihetssystem enligt LOV i Gnosjö kommun.
att tillstyrka ansökan om 200 tkr

Expedieras

till

Socialchef
Förvaltningsekonom

Aklen
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Datum

Socialutskottet

2012-04-18

Dnr 201 2-00082

s66

Studiebesök av Anyksciai kommun, Litauen den 19
april 2012
Socialchef Bengt Andersson ftiredrar ärendet for socialutskottet.
Gnosjö kommun inledde under 20II ett samarbete med Anyksciai kommun
i Litauen gällande utbyte inom handikappomsorgen mellan teatergrupperna
Glädjespridarna i Gnosjö och Ljuset i Anyksciai.
En arbetsgrupp fran Gnosjö om fyra personer besökte Anyksciai kommun
l6-20juli 201 1 , enligt socialutskottets beslut , 20II-07 -06 $ 1 86.
Den 19 april2012 besöker Anyksciai kommun Gnosjö lor fortsatt
proj ektplanering och studiebe sök inom handikappomsorgen.
Föreligger pro gram ftir besöket daterad, 20 12-04 - I 8.

Socialutskottet beslutar
att godk?inna bifogat program, inkluderande kaffe och övrig ftirplägnad.

Expedieras

till

Socialchef
Förvaltningsekonom

Aklen

-
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kommun

Sida

SAM MANTNÄOESP NOTO KOLL
Datum

Socialutskottet

2012-04-18

Dnr 2012-00083

s67

Aterbesättning av tjänst - assistent till socialkontoret
Ett beslut har tagits av kommunstyrelsen 2010-12-07 $ 176, att alla
utskott skall pröva återbesättningen av tjåinster, prövningen gäller ej
korttidsvikariat understigande tre månader.
Föreligger individ- och familjeomsorgschef Anna Engströms forslag
över ledigfiirklarad tillsvidaretjänst som assistent på socialkontoret,
75 Yofrån och med 20T2-09-10.

ljiinsten finns inom given budgetram.
Social utskottet beslutar
att återbesätta tjiinsten som assistent på socialkontoret, 75 % från och med
2012-09-10.

Expedieras

till

Individ- och familjeomsorgschef
Akten
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SAM MANTNÄOESPNOTOKOLL
Datum

Socialutskottet

2012-04-18

Dnr 2012-00022

s68

Platssituationen på korttids Rosendal
Socialchef Bengt Andersson informerar att det idag finns lediga siirskilt
boende- och korttidsplatser i kommunen.

Expedieras

Akten

till

1e(22)
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SAMMANTRÄOESPROTOKOLL
Datum

Socialutskottet

2012-04-18

Dnr 2012-00005

s6e

Anmälan av delegationsbeslut
Av socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen fattade
delegeringsbeslut under tiden 20 12-03 -2t till och med 20 12-04 -17 .
Enligt såirskild ftirteckning, daterad 2012-04 -l 8.
Av bistandshandläggare inom äldre- och handikappomsorgen fattade
delegeringsbeslut under tiden 2012-03 -21 till och med 2012-04-17
Enligt såirskild ftirteckning, daterad 2012-04-18.

Av

bo stadsanpassningshandläggare Lisbeth S andkvi st fattade
delegeringsbeslut tiIl och med 2012-03 -26.
Bostadsanpassningsbidrag $ 3 -9.

Socialutskottet beslutar
att godkåinna redovisningen av delegerade ärenden,
att överlåimna redovisningen

Expedieras

till

Kommunstyrelsen

Akten

till

kommunstyrelsen fiir kännedom.

.
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SAM MANTRÄO CSPROTOKOLL
Datum

Socialutskottet

2012-04-18

Dnr 201 2-00004

s70

Arende för kännedom
Följande rapporter, skrivelser, protokollsutdrag m.m. anmäldes och läggs
handlingama:

Kommunstyrelsen $ 91,2012-04-03; Tillsättande av analysgrupp ftir
socialutskottets budget. Dnr: 2012-0007 7 .
Socialstyrelsen 2012-03-05; Information om stimulansbidrag ftir att
ftirbereda och utveckla valfrihetssystem 2012. Dm: 2012-0008 0.

Expedieras

Akten

till

till

fficxostö
G7

Sida
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Datum

Socialutskottet

2012-04-18

Dnr 2012-00008

s71

Avrapporteri ngar/Ovri gt
Individ- och familjeomsorgschef Anna Engström informerar om
arbetssituationen lor barnhandläggarna på socialkontoret.
Individ- och familjeomsorgschef Anna Engström informerar om att
antalet ungdomsbehandlariirenden ökat den senaste tiden.

Expedieras

Akten

till
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